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Fundo de Participação dos 
municípios: evolução e obstáculos 
para sua modificação

Aurélio Guimarães Cruvinel e Palos1

Resumo

O artigo descreve, de maneira sucinta, um histórico do Fundo de Participa-
ção dos municípios, composto por parte da arrecadação federal com os impostos 
sobre a renda e sobre produtos industrializados, apresentando a evolução dos 
critérios de rateio e uso dos recursos desde a criação do Fundo até o modelo 
de repartição atual. Foram avaliados os principais obstáculos para se alterar o 
modelo de repartição vigente e algumas das propostas recentes sobre o assunto.
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Abstract

The article presents, briefly, a historical of the Municipalities Participation 

Fund, a share of the federal taxes revenues on income and on industrialized goods, 

describing changes in sharing criteria and in earmarked expending of its resources 

since the Fund was established until now. 

The main obstacles to modify the current distribution model, and some of the 

recent bills concerning this subject, are examined.
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coefficients.

1 Economista e mestre em economia. Consultor legislativo da área IV (finanças públicas).
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1.Breve Histórico

O Fundo de Participação dos municípios (FPM) foi instituído pela Emenda 
Constitucional nº 18/1965. Em sua configuração inicial, o Fundo contava com 
10% do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda (IR) e sobre produ-
tos industrializados (IPI). A metade dos recursos recebidos por cada município 
deveria compor seu orçamento de capital. 

Os critérios de repartição ficaram a cargo da Lei nº 5.172/1966. Pelo crité-
rio adotado, a exemplo das regras hoje em vigor para os municípios interioranos, 
os municípios foram divididos em categorias segundo o número de habitantes 
e, a cada uma dessas faixas populacionais, foi atribuído um coeficiente de par-
ticipação. O coeficiente mínimo é de 0,2, para os municípios com população 
igual ou inferior a 2 mil habitantes, e o máximo é de 4,0, para os com população 
superior a 100 mil habitantes2. 

Embora a Constituição de 1967 tenha mantido as mesmas diretrizes para 
o FPM, o Ato Complementar nº 35/1967 trouxe mudanças significativas. O 
FPM foi dividido em duas partes. Seriam destinados às capitais estaduais 10% 
dos recursos, proporcionalmente ao produto de fatores representativos da po-
pulação, em relação ao conjunto das capitais, e ao inverso da renda per capita 
do respectivo estado. Os 90% restantes caberiam aos demais municípios – pelos 
mesmos critérios de antes. 

A Emenda Constitucional nº 1/1969 foi um duro golpe para o FPM. A 
participação do Fundo no produto da arrecadação do IR e do IPI reduziu-se 
à metade. Apesar de se extinguir a vinculação dos recursos para as despesas de 
capital, a entrega dos recursos passou a depender de: i) aprovação prévia dos 
programas de aplicação de recursos, de acordo com as diretrizes do governo fe-
deral; ii) contrapartida do ente; iii) avocação de encargos executivos da União; e 
iv) recolhimento de impostos federais e liquidação de dívidas para com a União. 

O início da redemocratização em meados dos anos 1980 sinalizou melhores 
perspectivas para os municípios com a retomada do processo de descentralização 
política e financeira. Tal tendência vinha sendo anunciada pela ampliação dos 
recursos destinados aos municípios.

Por meio das Emendas Constitucionais nº 5/1975, nº 17/1980, nº 23/1983 
e nº 27/1985, os percentuais de participação do FPM no produto da arrecada-
ção do IR e do IPI foram paulatinamente recompostos, além de se revogarem 
as condicionalidades para os repasses instituídas pela Emenda Constitucional nº 

2 Na época, a participação de cada município era calculada pela razão entre o coeficiente deste muni-
cípio e a soma dos coeficientes de todos os municípios brasileiros.
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1/1969 – embora o recolhimento de impostos federais e a liquidação de dívidas 
para com a União tenham permanecido. 

Em 1980, o FPM já havia atingido participação de 11% no produto da ar-
recadação do IR e do IPI. Essa tendência permaneceu nos anos que se seguiram, 
de maneira que, às vésperas da promulgação da nova Constituição, o percentual 
era de 17%3. 

Em 1981, o Decreto-Lei nº 1.881 criou a Reserva do FPM e modificou a ta-
bela de coeficientes referente aos municípios do interior. Com as modificações, 
4% dos recursos destinados aos municípios do interior passaram a ser reservados 
para os participantes com população superior 156.215 habitantes – coeficiente 
4,0 do FPM –, com critério de repartição semelhante ao das capitais: proporcio-
nalmente à população, em relação ao conjunto dos municípios com coeficiente 
4,0, e ao inverso da renda per capita do respectivo estado. Além disso, os coefi-
cientes 0,2 e 0,4 foram extintos.

As alterações na tabela de coeficientes trouxeram, de imediato, mudanças 
significativas na distribuição dos recursos do FPM-interior. Calcula-se que os 
municípios com 5 mil habitantes ou menos elevaram sua participação no total 
dos recursos do FPM, em média, em mais de 60%. Os municípios com popu-
lação entre 5.001 e 150 mil obtiveram perdas que variaram, em média, de 5% 
a 12%. Por fim, os municípios com mais de 150 mil habitantes, em face da 
reserva de recursos criada pelo Decreto-Lei nº 1.881/1981, obtiveram ganhos 
superiores, em média, a 110%4. 

Com a Constituição de 1988, os municípios passaram formalmente à con-
dição de membros federativos e, dessa forma, vieram a experimentar um nível 
de autonomia política, administrativa e financeira sem precedentes. Além de 
reforçar a capacidade de arrecadação dos municípios, ampliaram-se as participa-
ções em tributos estaduais e federais. A participação dos municípios no produto 
da arrecadação do IR e do IPI passou a ser de 20% nos meses restantes de 1988. 
A partir de 1989, a alíquota se elevaria 0,5 ponto percentual a cada ano, até 
atingir 22,5% em 1993. Além disso, a Constituição de 1988 vedou a retenção 
ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos do FPM, salvo para 
pagamento de dívidas para com a União.

O gráfico 1, a seguir, apresenta a evolução da participação do FPM na arre-
cadação do IR e do IPI ao longo do processo de redemocratização e descentrali-
zação política e financeira de nosso país.

3 A Emenda nº 27/1985 vinculou 6% dos recursos do FPM para programas de saúde.

4 Cálculos efetuados com base nos dados populacionais do Censo de 1980.

Seção Especial



198 Cadernos ASLEGIS

Gráfico 1 – FPM evolução da participação de IR e IPI

 

A Lei Complementar nº 62/1989 manteve os mesmos critérios de rateio até 
1991. A partir de então, no caso de criação e instalação de um novo município, 
a revisão dos coeficientes individuais de participação passou a afetar a distribui-
ção de recursos somente para os municípios pertencentes ao mesmo estado da 
nova Municipalidade. A decisão de congelar a participação do conjunto de mu-
nicípios em cada estado foi motivada pelas intensas variações nas participações 
regionais nos recursos do FPM, em face do vertiginoso crescimento do número 
de municípios em alguns estados.

Em 1997, a Lei Complementar nº 91 ampliou o rol de municípios a serem 
atendidos pela Reserva do FPM, reduzindo o coeficiente de enquadramento de 
4,0 para 3,8 – população superior a 142.633 habitantes. 

A nova norma também assegurou que seriam mantidos, a partir de 1998, os 
coeficientes do FPM atribuídos em 1997 para os municípios que apresentaram 
redução de seus coeficientes em face da aplicação do critério populacional. Isso 
porque o ajuste no enquadramento dos municípios em suas respectivas faixas po-
pulacionais dependia da realização de recenseamento demográfico geral, o que 
gerou algumas distorções em relação aos coeficientes atribuídos aos municípios. 

Os ganhos adicionais, contudo, sofreriam a ação de um redutor financeiro 
a ser aplicado, progressivamente, até o exercício de 2002, e, a partir de então, 
todos os municípios seriam enquadrados segundo seu coeficiente populacional 
efetivo. A Lei Complementar nº 106/2001 veio para suavizar a aplicação do 
redutor financeiro, de forma que este deixasse de ser aplicado em 2008, quando 
todos os municípios passariam a ser enquadrados segundo seu coeficiente po-
pulacional efetivo.
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Por fim, a Emenda Constitucional nº 55/2007, elevou a participação do 
FPM no produto da arrecadação do IR e do IPI para 23,5% – o ponto per-
centual adicionado é entregue aos municípios no primeiro decêndio do mês de 
dezembro de cada ano.

2. Critérios em vigor

Conforme o Art. 159 da Constituição Federal de 1988, o FPM é composto 
por 23,5% do produto da arrecadação do IR e do IPI.

A cada ano, o Tribunal de Contas da União calcula, para o exercício finan-
ceiro seguinte, os percentuais de participação de cada município, com base nos 
dados sobre população e renda per capita fornecidos pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Resumidamente, o FPM é dividido, atualmente, com base nos seguintes 
critérios:

a) 10% dos recursos são distribuídos às capitais estaduais, proporcional-
mente à população, em relação ao conjunto das capitais e ao inverso da 
renda per capita do respectivo estado;

b) 3,6% (4% de 90%) dos recursos são distribuídos para uma Reserva Es-
pecial, que beneficia os municípios, exceto as capitais, com população 
a partir de 142.633 habitantes, proporcionalmente à população, em 
relação ao conjunto dos municípios que integram a referida reserva e ao 
inverso da renda per capita do respectivo estado; e

c) 86,4% (96% de 90%) dos recursos são distribuídos aos municípios do 
interior, de acordo com a população, beneficiando novamente os muni-
cípios, com coeficientes 3,8 e 4,0, da Reserva do FPM.

A distribuição dos recursos para os municípios do interior de cada estado 
é feita em duas etapas. Primeiramente, os 86,4% que cabem ao conjunto dos 
municípios do interior são divididos por estado, nas proporções definidas pela 
Lei Complementar nº 62/1989:

Seção Especial
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Tabela 1 – Participação dos estados

Unidade da Federação Participação (%)

Acre 0,2630

Alagoas 2,0883

Amapá 0,1392

Amazonas 1,2452

Bahia 9,2695

Ceará 4,5864

Espírito Santo 1,7595

Goiás 3,7318

Maranhão 3,9715

Mato Grosso 1,8949

Mato Grosso do Sul 1,5004

Minas Gerais 4,1846

Pará 3,2948

Paraíba 3,1942

Paraná 7,2857

Pernambuco 4,7952

Piauí 2,4015

Rio de Janeiro 2,7379

Rio Grande do Norte 2,4324

Rio Grande do Sul 7,3011

Rondônia 0,7464

Roraima 0,0851

Santa Catarina 4,1997

São Paulo 4,2620

Sergipe 1,3342

Tocantins 1,2955

Por fim, a participação de cada município é estabelecida pela razão entre seu 
coeficiente e o somatório dos coeficientes populacionais dos municípios exis-
tentes em seu estado. O menor coeficiente – 0,6 – é atribuído aos municípios 
com população inferior a 10.189 habitantes. O maior – 4,0 –, por sua vez, vale 
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para os municípios com população superior a 156.216 habitantes. A tabela 2, a 
seguir, apresenta as faixas populacionais e os respectivos coeficientes, conforme 
define o Decreto-Lei nº 1.881/1981:

Tabela 2 – Faixas populacionais e os respectivos coeficientes

Faixa de Habitantes Coeficiente

Até 10.188 0,6

De  10.189 a  13.584 0,8

De  13.585 a  16.980 1,0

De  16.981 a  23.772 1,2

De  23.773 a  30.564 1,4

De  30.565 a  37.356 1,6

De  37.357 a  44.148 1,8

De  44.149 a  50.940 2,0

De  50.941 a  61.128 2,2

De  61.129 a  71.316 2,4

De  71.317 a  81.504 2,6

De  81.505 a  91.692 2,8

De  91.693 a 101.880 3,0

De 101.881 a 115.464 3,2

De 115.465 a 129.048 3,4

De 129.049 a 142.632 3,6

De 142.633 a 156.216 3,8

Acima   de   156.216 4,0

3. Perspectivas de alteração

O sistema atual de partilha incorre em distorções severas. Primeiramente, 
nos casos em que o município troca de faixa populacional de um ano para o ou-
tro, trazendo variação expressiva dos repasses. Esse problema é sentido de forma 
mais clara nas primeiras faixas populacionais, nas quais as variações relativas dos 
coeficientes de participação são mais bruscas. Tudo mais constante, se o muni-
cípio sair da faixa de coeficiente 0,6 e passar a integrar a de coeficiente 0,8, o 
repasse crescerá aproximadamente 33%. No outro extremo, a mudança da faixa 
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de coeficiente 3,8 para a de coeficiente 4,0 renderia ao município um acréscimo 
na participação de aproximadamente 5%. 

O problema ganha contornos mais definidos pelo fato de a esmagadora maio-
ria dos municípios brasileiros se concentrarem nas primeiras faixas populacionais. 
A título ilustrativo, a mediana da distribuição das populações municipais fica em 
11.200 – ou seja, 50% dos municípios brasileiros possuem menos de 11.200 habi-
tantes –, pouco acima do limite superior da primeira faixa populacional do FPM, 
qual seja, 10.188 habitantes. As duas primeiras faixas, de coeficientes 0,6 e 0,8, 
reúnem 3.162 municípios, quase 57% do total. O gráfico a seguir apresenta a 
distribuição da malha municipal por faixas populacionais do FPM.

Gráfico 2 – FPM interior
(% dos participantes em cada faixa populacional)

Outro ponto a se considerar nas discussões acerca de modificação dos critérios 
de repartição é que as transferências do FPM representam importante parcela da 
receita corrente dos municípios. Segundo dados do exercício financeiro de 2008, 
divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, com base em uma amostra de 
5.020 municípios (excluindo as capitais, que possuem regras diferenciadas de re-
partição), calcula-se que o FPM represente, em média, 23% da receita corrente.

O quadro muda quando considerados somente os municípios de pequeno 
porte. Para a amostra de municípios até 10 mil habitantes, o FPM passa a repre-
sentar pouco mais de 45% das receitas correntes; considerando-se somente os de 
até 5 mil habitantes, a representatividade fica acima de 53%.

Entretanto, são justamente os municípios de pequeno porte os que apre-
sentam os maiores repasses per capita. Para toda a amostra estudada, os repasses 
de FPM per capita em 2008 foram de R$ 313,00, em média. Considerando-se 
somente os municípios com população até 10 mil habitantes, esse número sobe 
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para R$ 826,00, média mais de duas vezes maior; destacando-se somente os de 
até 5 mil habitantes, a média de repasse per capita sobe para R$ 1.270,00, qua-
tro vezes maior que o valor obtido para toda a amostra estudada.

Diante disso, as propostas de modificação com vistas a corrigir as distorções 
do sistema de partilha esbarram em um impasse. Os municípios de pequeno 
porte, por sua dependência em relação às transferências, não podem ser pena-
lizados em caso de modificação dos critérios de repartição do FPM, pois uma 
redução expressiva de suas receitas transmudaria suas administrações de sufoca-
das para inviáveis. De outro lado, não deveriam ser mais beneficiados, pois isso 
aumentaria a distorção na distribuição per capita dos recursos.

É difícil conceber uma proposta que resolva esse impasse. Trata-se de uma 
escolha entre o que é justo e economicamente inviável e o que é injusto e financei-
ramente viável. Uma alternativa para solucionar o impasse seria escalonar a mu-
dança de critério ao longo de um período longo, por exemplo, vinte anos. Nesses 
termos, no primeiro ano, o novo critério teria peso de 5% e o antigo de 95%; no 
segundo ano, os pesos seriam, respectivamente, de 10% e 90%; e assim sucessiva-
mente, até que, encerrado o vigésimo ano, o novo critério vigoraria por completo.

Procedimento análogo já foi implementado antes, quando a revisão das po-
pulações em vários municípios alterou drasticamente seus coeficientes de par-
ticipação para 1998 – a exemplo do que ocorreu entre os exercícios de 2010 
e 2011. Foi então criado um redutor financeiro a fim de permitir um ajuste 
mais gradual aos coeficientes efetivos. A suavização no ajuste, contudo, não foi 
suficiente para os municípios atingidos, tendo ocorrido uma prorrogação do pe-
ríodo de vigência do redutor financeiro. Cabe salientar, contudo, que até o fim 
da vigência do redutor financeiro, foram apresentadas várias propostas de novas 
prorrogações, que não chegaram a ser apreciadas.

4. Propostas recentes

Das proposições que tramitam na Câmara dos Deputados acerca do FPM, 
cabe destacar as que pleiteiam a recriação do redutor financeiro, que vigorou 
entre 1999 e 2007, tendo em vista a redução dos coeficientes de 172 municípios 
em razão de recontagem da população, e o estabelecimento de sistema de com-
pensação de redução e equalização de repasses, não só por isenções tributárias 
concedidas pela União, mas também pela variação na arrecadação em razão dos 
ciclos econômicos. Embora arquivadas na presente legislatura, cabe salientar, 
ainda, as proposições que buscam incluir o inverso da renda per capita no cál-
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culo dos coeficientes de participação dos municípios do interior, em vista da 
discussão recorrente em torno do assunto.

Sobre as propostas de recriação do redutor financeiro, deve-se ter em conta 
que a medida beneficiaria 172 localidades que sofreram redução de seus coefi-
cientes de participação – pouco mais de 3% do total de participantes –, às custas 
de redução nos repasses dos demais municípios. A referida diminuição ocorreu 
nos termos dos critérios de repartição ora vigentes, em virtude do decréscimo 
populacional verificado entre 2010 e 2011 para aqueles municípios, conforme 
dados fornecidos pelo IBGE.

Caso se considere os repasses per capita – visto que menos habitantes tende 
a significar, também, menos custos na prestação de serviços públicos – 30 dos 
172 municípios não apresentariam perdas. Ainda, levando em conta o aumento 
real da arrecadação previsto para 2011 pela Secretaria da Receita Federal – apro-
ximadamente 5%, considerando as projeções para crescimento do PIB e para o 
IPCA em 2011 –, dos 172 municípios a serem atendidos, 54 não teriam perdas 
de recursos em 2011, em termos per capita.

Projetando a manutenção do crescimento real da arrecadação para os anos 
subsequentes, mais da metade dos 172 municípios teriam suas participações per 
capita recompostas já em 2012; em 2013, esse percentual já seria de 76%; em 
2014, de 92%; e, em 2015, de 98%. Em menos de seis anos, a totalidade dos 
172 municípios já teriam seus repasses per capita superiores ao valor de 2010, 
em termos reais.

Tal projeção certamente deveria ser levada em conta nas discussões de recria-
ção do redutor financeiro, a vigorar, nos termos das proposições em andamento, 
por até nove anos.

Acerca do estabelecimento de sistema de compensação de redução e equalização 
de repasses, vale ressaltar, a priori, duas possíveis dificuldades para sua implemen-
tação. Em primeiro lugar, é provável que o Poder Executivo posicione-se contra-
riamente se os recursos forem provenientes da arrecadação federal, em vista da já 
excessiva vinculação do orçamento público federal. De outro lado, caso se pretenda 
utilizar parte dos recursos destinados ao FPM nos períodos de arrecadação elevada, o 
instrumento para a alteração seria uma Proposta de Emenda à Constituição.

Por fim, em relação às recorrentes propostas para inclusão do inverso da 
renda per capita como critério adicional para fixação dos coeficientes do FPM-
-Interior, entende-se que o novo critério não poderia vigorar sem o descongela-
mento da participação do conjunto de municípios em cada estado. Isso porque 
os dados sobre renda per capita municipal ainda são pouco confiáveis, sendo ne-
cessária a utilização dos números referentes aos estados. Ao se fazer isso, deve-se 
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atentar para o fato de que as realidades econômicas podem ser bastante distintas 
dentro de um mesmo estado, o que viria a prejudicar municípios com menor 
renda per capita situados em estados mais ricos.

Além disso, as projeções indicam que os municípios de pequeno porte, na 
média, sofreriam perdas consideráveis. Para os com população até 5 mil habi-
tantes – 1.256 municípios –, a redução média na participação alcançaria 7,7%. 
Contudo, a implementação gradual do novo critério, nos moldes mencionados 
anteriormente, seria uma alternativa para a solução deste problema.
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